
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 ố               -TTBCXB 

V/v tuyên truyền triển khai thực hiện  

Chỉ thị số 32 C -TTg ngày 25/11/2016  

của  hủ tướng Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2016 

 

  Kính gửi  

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố; 

-  ạp chí điện tử  hông tin và  ruyền thông (IC  Đà Nẵng); 

- Đài  ruyền thanh các quận, huyện; 

- Phòng Văn hóa và  hông tin các quận, huyện; 

- Ban biên tập Website các  ở:  hông tin và  ruyền thông; 

Giao thông Vận tải. 

 rong thời gian qua, các vi phạm về tải trọng xe có biểu hiện tái diễn biến 

phức tạp trong phạm vi cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. 

 ình trạng lái xe, chủ xe cố tình trốn tránh, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, 

kiểm soát của các lực lượng chức năng; hiện tượng xe quá tải, quá khổ tham gia 

giao thông tiếp tục xuất hiện trên một số tuyến đường bộ, nhất là các tuyến 

đường tỉnh, đường dân sinh và các tuyến đường gần khu vực tập kết hàng hóa, 

kho, cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu... gây bức xúc cho người dân, doanh 

nghiệp; làm mất trật tự, an toàn giao thông và hư hỏng kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ. 

Để tiếp tục tăng cường tuyên truyền thực hiện các giải pháp kiểm soát tải 

trọng phương tiện, nhằm đạt mục tiêu chấm dứt tình trạng phương tiện quá tải 

tham gia giao thông, thực hiện Công văn số 9866/UBND-QLĐ h ngày 

05 11 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 32 C -  g ngày 25 11 2016 của  hủ tướng Chính phủ, Sở 

Thông tin và  ruyền thông Đà Nẵng kính đề nghị: 

1. Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố 

  ăng cường xây dựng tin, bài tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin đại chúng về tình hình thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện giao 

thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo tinh thần Chỉ thị số 32 C -  g của 

 hủ tướng Chính phủ (gửi kèm). 

2.  ạp chí điện tử điện tử  hông tin và  ruyền thông 

Đăng tải nội dung Chỉ thị số 32 C -  g của  hủ tướng Chính phủ lên 

chuyên mục An toàn giao thông của đơn vị. Có kế hoạch theo dõi, cập nhật 

thường xuyên các thông tin mới về công tác thanh tra, kiểm soát tải trọng 

phương tiện, vận tải hàng hóa của các cơ quan chức năng trên địa bàn. 

3. Đài  ruyền thanh các quận, huyện  

Đưa nội dung tuyên truyền về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện 

giao thông theo tinh thần Chỉ thị số 32/CT-TTg của  hủ tướng Chính phủ vào 
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các chương trình phát thanh hằng ngày để người dân địa phương nâng cao ý 

thức trong việc thực hiện quy định về tải trọng phương tiện giao thông. Đồng 

thời, kêu gọi người dân địa phương phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng trong 

việc phát hiện các lái xe, chủ xe cố tình trốn tránh, không chấp hành yêu cầu 

kiểm tra, kiểm soát; sử dụng, vận hành xe quá tải, quá khổ khi tham gia giao 

thông trên địa bàn.  

4. Phòng Văn hóa và  hông tin các quận, huyện 

 ham mưu UBND quận, huyện chỉ đạo  rang thông tin điện tử địa 

phương đưa nội dung tuyên truyền về việc tăng cường công tác kiểm soát tải 

trọng phương tiện giao thông theo tinh thần Chỉ thị số 32/CTTTg của  hủ tướng 

Chính phủ vào chuyên mục An toàn giao thông của  rang thông tin điện tử đơn 

vị. 

Chú trọng các hình thức tuyên truyền trực quan, cổ động, sân khấu hóa…  

phù hợp tình hình địa phương để qua đó, phát huy hiệu quả Cuộc vận động 

“ oàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” qua những việc 

làm thiết thực, cụ thể góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tình 

trạng hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại địa phương.  

5. Ban biên tập  rang thông tin điện tử  ở  hông tin và  ruyền thông,  ở 
Giao thông Vận  ải  

Đưa nội dung Chỉ thị số 32/CT-TTg của  hủ tướng Chính Phủ về việc 

tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông lên trang thông 

tin điện tử của đơn vị; cập nhật một số tin, bài tiêu biểu về chủ đề này. 

 6. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tuyên truyền chủ trương của  hủ tướng Chính 

phủ; có báo cáo đánh giá kết quả đợt tuyên truyền, tham mưu UBND thành phố 

biết, theo dõi, chỉ đạo chung. 

Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng trong thời gian tới,  ở  hông tin và  ruyền thông Đà Nẵng kính đề nghị 

các cơ quan, đơn vị quan tâm tuyên truyền vấn đề nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo  hành ủy (để p/h); 

- Lãnh đạo  ở (để b/c); 

- Lưu  V , TTBCXB.H 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Trường 
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